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15.

Isten nem egyform ára terem tett bennü nket. Vannak házasp árok,
akik hálaim ára ku lcsolnák a kezü ket, hogy legalább csak egyszer az
életben termékenységgel áldja meg Isten a szeretetüket.

VI. Pál pápa HUMANAE VITAE cím enciklikája
A helyes születésszabályozásról
II. fejezet 8.-12. pontok
(a születésszabályozás megengedett, és meg nem engedett útjai )

És vannak házasp árok, akik m ár egy szerelm es összebú jástól is p ánikba esnek, - nehogy ú jabb gyerm ekáld ás legyen bel le. Az ilyen
p ároknál könnyen létrejöhet egy tip iku s keresztény házassági konfliktusforrás: azért hid egü lnek el egym ástól, m ert a férfi és a n lelkiismeretében máshol vannak a határok a mit szabad, és mit nem szabad kérd ésének m egítélésében. Az ilyen elhid egü lés els jele p éld áu l az szokott lenni, hogy ha korábban jól tu d tu nk közösen im ádkozni Istenhez, akkor m ost ez valam iért m egszakad . Már nem fontos a közös ima, férfi is és n is csak m agában im ád kozik.

Az enciklikának ez a része egészen konkrét form ában tartalm azza a
gyakorló (m ás szóval életü k term ékeny p eriód u sában él ) házaspárok részér l igen gyakran el forduló kérdéseikre a válaszokat.

Ebb l a szem p ontból is nagyon hasznos az, hogy az Egyház tanítása
ép p en az Enciklika II/ 8-11 fejezetében egészen konkrét. Ez m ég
akkor is hasznos, ha sokak számára nem teljesen vigasztaló.

A II. fejezet 7. p ontjában találu nk két ku lcsm ond atot . Az egyik
(kissé rövid ítve) így szól: A hitvestársak közötti kölcsönös szeretetnek olyan megnyilvánulása, amely kárára van az életet továbbadó képességnek
szembeszáll
az emberi élet Teremt jének akaratával.
Majd
kés bb m ég ebben a fejezetben a következ ket olvashatju k:

Mind enkép p en javasolt, hogy a természetes családtervezés m ód szerét, eszközeit, lehet ségeit m ind en házasp ár szinte a házasságu k
els nap jától fogva ism erje m eg, tanu lgassa, gyakorolja, és tegyék
m eg azokat a szü kséges m egfigyeléseket önm agu kon, am elyek a
házasság els éveiben talán m ég nem is annyira szü kségesek. De
kés bb, am ikor ú gy gond olják, hogy valam ilyen okból egy id re
nem szeretnének ú jabb gyerm eket, - és ezt Istennel is m egbeszélték , - akkor fontossá válik a term éketlen p eriód u sok p ontos ism erete, és az életü knek ebben a szakaszában is sokkal jobban, tap intatosabban tudnak majd egymásra is figyelni.

2011 a Család éve

május 21.

Szombat esti gondolatok

A mint ugyanis a test fölött általában nem rendelkezik korlátlan hatalommal az ember, ugyanígy nincs korlátlan hatalma nemz er i fölött sem,
mert ezek természetüknél fogva az emberi élet létrehozására szolgálnak, s
ennek az életnek a kezdete az Isten.
Azok a házaspárok, akik ismerik már önmagukat, és jól tudják, hogy
m ennyire term ékenyek, d e m égis híven szeretnék követni ebben a
kérdésben is az Egyház tanítását, ép p en abban látják a legnagyobb, legnehezebb kihívást, hogy át kellene ad niu k a korlátlan hatalm at
az élet terem tésében Istennek. Ugyanakkor ahogy gyarap szik a család , ahogy elbizonytalanod nak a józan kilátások, ezt a hatalom átad ást m egtenni egyre kockázatosabbnak
ú gym ond felel tlenebbnek tartják.

Az ilyen nehézségeket, p roblém ákat u gyan m eg lehet beszélni a
lelkiatyával is, d e fontosnak tartju k a beszélgetést els sorban egym ással, tap asztalt id sebb házasp árral, vagy elismert keresztény
természetes családtervezés szakért vel.
Erre nézve b vebb inform ációkat kap hatu nk a
http://hexa.hcbc.hu/meh/fogszab.htm internetes oldalon.

